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นิเวศ
พ้ืนที่

“ภูผาฮวก”  เป็นชื่อท่ีชาวบา้นเรยีกขาน เน่ืองจากเป็นแหล่ง “หนอ่ไม้ฮวก” ท่ีอุดมสมบูรณท่ี์สดุ 
ชาวบา้นได้พึ่งพิงหาอยูห่ากินมาแต่ครั้งอดีต ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นท่ีต้ังของเหมืองแรห่ินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง อยู่ในเขตบ้านผาซ่อน หมู่ท่ี 7 บ้านโชคชัย หมู่ท่ี 8 และ 
หมู่ท่ี 12 ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยชาวบ้านเรียกพื้นท่ีป่าแถบน้ันว่า 
ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได เป็นกลุ่มภูเขาประกอบด้วย ภูผาฮวก ผาจันได และผาน�าลอด  
ท้ังหมดอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นภูเขาหินปูน  
สูงจากระดับน�าทะเลปานกลาง 260-330 เมตร มีล�าห้วยส�าคัญ อาทิ ห้วยปูน ห้วยสาวโฮ ห้วยปอบ  
ห้วยหว้า ห้วยโสกเสือ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากแหล่งน�าเพื่อการท�านา เล้ียงสัตว์ และปลูกผักในฤดูแล้ง
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ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ-่ผาจันไดเป็นป่าเบญจพรรณ มีพชืพรรณไม้
มากมาย โดยเฉพาะไผแ่ละเห็ดชนิดต่าง ๆ  จึงเป็นแหล่งอาหารท่ีส�าคัญของ
คนในชุมชน ชาวบ้านเคยช่วยกันค�านวณว่าในหน่ึงปีสามารถหาหน่อไม้
รวมกันได้ไมต่�ากว่า 70,000 กิโลกรัม นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของ
สัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วย แต่พอเริ่มมีการท�าเหมืองหิน ผู้ประกอบการได้
ก้ันแนวเขตและไมอ่นุญาตให้ชาวบ้านเขา้ไปในพ้ืนท่ีท�าเหมือง ชาวบา้นจึง
ถูกจ�ากัดสิทธจิากเดิมท่ีเคยใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าในการด�ารงชีพ
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มีภาพเขียนสีโบราณไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร 
เขต 9 ขอนแกน เนื้อที่ 300 กวาไร

ภูผาฮวก

ดาน

โรงโมหินสุมิตร

ภูผาโขง

ภูผาซาง

ภูผาซอน

ภูขี้เถา

ภูผาจันได
สำนักสงฆ
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2
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ภูผายา

ภูผาอีดำ

เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
(พื้นที่กวา 3,000 ไร)

บานโชคชัย

บานผาซอน

บานนาเจริญ

บานโนนมีชัย

บานนาไร

บานดงมะไฟ

บานวังหินซา

บานหยวก

บานหินฮาว
ต.นาลี้ อ.สุวรรณคูหาบานน้ำปู

อ.น้ำโสมหมู 8 - หมู 12
ใชน้ำจาก
ลำหวยปูน
โดยตรง

ในฤดูฝนน้ำฝนและน้ำซึมน้ำซับ
จากปาจะไหลรวมกันเปนสาย

ลอดมาทางถ้ำน้ำลอด
และไหลไปบรรจบกับลำหวยปูน

หามชาวบานใช
เสนทางรวมกับ
รถขนหิน

บานคลองเจริญ ต.บุญทัน 
เสียงดังจากเครื่องรอนหิน

เสียงดังจาก
เครื่องรอนหิน 
เวลาประมาณ 

4 ทุม - ตี 2

เสียงดังจาก
การทำกิจกรรม

ในเหมือง

เสียงดังจาก
เครื่องรอนหิน

มีภาพเขียนสีโบราณ 
ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากกรมศิลปากร เขต 9 
ขอนแกน เนื้อที่ 300 กวาไร

พบกระดูกชาง 
วัตถุโบราณ

ภูผาน้ำลอด

แปลงนายายดี ระงับภัย
ผูไดรับผลกระทบจาก
การหามใชเสนทาง

น้ำจากพื้นที่ปา
ไหลลงมารวมเปน

ลำหวยปูน

บานโนนเพ็กทอง

อ.นากลาง อ.
 ส

ุวร
รณ

คูห
า

อ.
 ส

ุวร
รณ

คูห
า

พื้นที่การเกษตร

นาขาว มันสำปะหลัง

ออย ยางพารา

4

7 5
แปลงนาที่เหมือง
ซื้อตอจากชาวบาน

พื้นที่เปดหนาเหมือง

หมุดเขตแดนพื้นที่สัมปทาน

ขอบเขตการทำเหมือง

พื้นที่เปดหนาเหมือง

แปลงนาที่เหมืองซื้อตอจากชาวบาน

พื้นที่ไดสัมปทานทำเหมือง

พื้นที่เกษตรที่หินกระเด็นถึงจากการระเบิดเหมือง

เสนทางรถขนหินผานบางครั้ง

เสนทางรถขนหินผานประจำ

ดานกั้นการผานพื้นที่เหมือง

บริเวณที่ตั้งบานเรือน

เขตสัมปทานทับที่ทำกินชาวบาน

เสนทางที่เหมืองหามบุคคลภายนอกผาน

แผนที่ผลกระทบจากการทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย

อ.บานผือ

ไปบานสามเหลี่ยม
อ.น้ำโสม

อ.น้ำโสม

อ.สังคม
จ.หนองคาย

ถ้ำผาจันได, 
ถ้ำ ษี

ถ้ำผาโขง

ถ้ำน้ำลอด, ถ้ำศรีธน, ถ้ำเลียงผา
ถ้ำพระ, ถ้ำเมืองบาดาล, ถ้ำคางคาว

ถ้ำอะโพลโล, ถ้ำพญานาค, ถ้ำหินแตก
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1. ภูผาน�้าลอด
มีพื้นท่ี 30 ไร ่เป็นป่าต้นน�า บริเวณโดยรอบท้ังด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ของภูเขา

ลูกน้ีติดกับท่ีท�ากินของชาวบ้าน มีหน้าผาท่ีต่อกับภูผาฮวก สว่นล่างเป็นโพรงหินทะลุจากทิศตะวันตก
ไปยังตะวันออก เป็นช่องทางน�าไหลผ่าน ซึ่งในฤดูฝนจะมีน�าจากล�าห้วยหว้าไหลหลากมารวมกัน 
ในบริเวณน้ีก่อนจะไหลไปยังผาโขง รวมกับห้วยปูน ชาวบ้านจึงต้ังชื่อผาลูกน้ีว่า “ผาน�าลอด”

2. ผาฮวก
มีพื้นท่ีประมาณ 300 ไร ่เป็นป่าต้นน�าของล�าห้วยปูน มีพื้นท่ีท�ากินของชาวบา้นอยูโ่ดยรอบ ทาง

ทิศเหนือติดกับผาน�าลอดและมีเทือกเขาเชื่อมยาวไปทางทิศตะวันออกจรดผาจันได มีต้นไผร่วกขึน้เป็น
จ�านวนมาก จึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ชาวบ้านเรียกบริเวณน้ีว่าผาฮวก (ผาท่ีมีไม้ไผ่รวก)

3. จันได
เป็นต้นน�าของล�าห้วยปูน มีพื้นท่ีประมาณ 200 ไร ่อยูติ่ดกับผาฮวกทางทิศตะวันออก ต้นไม้ท่ี

ขึน้บรเิวณน้ีสว่นใหญเ่ป็นต้นจันได มีสตัว์ป่าอาศัยอยูห่ลายชนิด มีส�านักสงฆต้ั์งอยูด้่านล่างทางทิศตะวัน
ออก

4. ภูผาโขง
เป็นป่าต้นน�าท่ีมีล�าห้วยสาขาของล�าห้วยปูน มีท่ีท�ากินของชาวบา้นอยูโ่ดยรอบ เป็นภูเขาลูกโดด

ท่ีมีความสวยงาม อยูห่่างจากผาน�าลอดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 150 เมตร หลวงปู่เท่ียง
ได้ธุดงค์มาปักกลดและเห็นว่าพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการต้ังวัด จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดข้ึนท่ีน่ี 
ปัจจุบันผาโขงมีพื้นท่ีประมาณ 25 ไร ่ มีก�าแพงล้อมรอบ ด้านในเป็นสถานท่ีพุทธธรรม มีธรรมชาติท่ี
สวยงามทรงคุณค่าแห่งระบบนิเวศ มียอดผาสูงสามารถมองเห็นได้ไกล 

นิเวศ
ภเูขาหนิปนูและถ�า้

ในเขตปา่สงวนแห่งชาติปา่เก่ากลอยและปา่นากลาง ประกอบดัวยภูเขาหินปูน 8 ลูก ได้แก่
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5. ภูผายา
มีพื้นท่ีประมาณ 150 ไร ่เป็นป่าต้นน�าของห้วยสาวโฮ อยูใ่กล้กับ

ป่าชุมชนโคกผายา และมีท่ีท�ากินชาวบ้านอยู่โดยรอบ ภูผายาเป็นภูเขา
ลูกโดด สมัยก่อนมีผู้พบต้นยาสูบขนาดใหญ่อยู่บนยอดผา รวมถึงพืช
สมุนไพรจ�านวนมาก ชาวบ้านจึงได้ต้ังชื่อว่าภูผายา นอกจากน้ียังค้นพบ
ภาพเขียนสีและวัตถุโบราณ ท�าให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
โบราณคดี ซึ่งมีความส�าคัญทางจิตวิญญาณของชุมชนด้วย

6. ผาอีด�า
เป็นภูเขาลูกโดด มีขนาดเล็กกว่าภูผาลูกอ่ืนมาก ไม่มีถ�า ต้ังอยู่

ระหว่างป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่และป่าชุมชนโคกผายา ทิศตะวันตก 
และทิศเหนือติดกับท่ีท�ากินของชาวบ้าน อยู่ห่างจากผาน�าลอดไปทาง 
ทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร มีต้นน�าท่ีไหลเชื่อมเป็นล�าห้วยสาขา 
ของล�าห้วยปูน

7. ภูผาซาง
มีเน้ือท่ีประมาณ 100 ไร่ เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน�าของ

ล�าห้วยโสกเสือ อยู่ติดกับป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ ชื่อผาซาง มีท่ีมาจาก
บรเิวณน้ันมีไม้ไผซ่างข้ึนเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบนัเป็นท่ีต้ังของวัดศิรธิรรม
พัฒนา

8. ภูผาซ่อน
เป็นภูเขาลูกโดดมีเน้ือท่ีประมาณ 20 ไร่ มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ 

เป็นต้นน�าสาขาของล�าห้วยปูนและเป็นเอกลักษณะของชุมชนบา้นผาซอ่น 
ท่ีมาของชื่อผาซ่อน เน่ืองจากในอดีตมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่รายล้อม 
เป็นจ�านวนมาก และมีผาซอ่นอยูด้่านหลังของป่าไม้เหล่าน้ัน ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “ผาซอ่น” ในอดีตพื้นท่ีน้ีมีพืชสมุนไพรขึ้นอยูจ่�านวนมาก

นอกจากภูเขาหินปูน 8 ลูกน้ีแล้วยังมีภูเขาดิน
อีกจ�านวน 12 ลูก ได้แก่ ภูขี้เถ้าใหญ่ ภูขี้เถ้าน้อย  
ภูป่าช้าง ภูซาง ภูกุ้มข้าว ภูผักหวาน ภูป่าเพ็ก ภูโป่งแฮ 
ภูด่านอีหน่อง ภูกระแต ภูสีเสียด ภูเขาเหล่าใหญ่ ซ่ึง
ภูเขาแต่ละลูกเป็นป่าต้นน�า ป่าน�าซับซึมของล�าห้วยท่ี
หล่อเล้ียงคนในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งอาหาร  สมุนไพร 
ของชาวบ้านท่ีอาศัยอยูบ่ริเวณโดยรอบ 

ภายในภูเขาหินปูนยังมีถ�าอยูภายใน นอกจาก
ความสวยงามของหินงอก หินย้อย และธารน�าใต้ดิน
แล้ว ยังค้นพบเครื่องป้ันดินเผาโบราณและกระดูกช้าง
อีกด้วย แต่ยังไม่ได้รับการส�ารวจอย่างเป็นทางการ 
ยกเว้นท่ีภูผายา ท่ีได้มีการค้นพบภาพเขียนสียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากร เขต 6 จังหวัดขอนแก่น 
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานแล้ว
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ถ�้าน�้าลอด
อยู่ใต้ภูผาน�าลอด บริเวณรอยต่อกับภูผาฮวกมีช่องเป็น

โพรงหินจากทิศตะวันตกทะลไุปยงัทิศตะวันออกเป็นชอ่งทางน�า
ไหลผ่าน ในฤดูฝนจะมีน�าจากล�าห้วยหว้าไหลหลากมารวมกัน
บริเวณน้ีแล้วไหลผ่านไปยังผาโขง ไหลไปรวมกับล�าห้วยปูน

ถ�้าศรีธน
อยู่ในภูผาน�าลอดซึ่งมีช่องทางทะลุถึงถ�าอ่ืน ๆ ในภูเขา 

ลกูเดียวกันน้ีได้ท้ังด้านล่างและด้านบน ถ�าศรธีนมีหินงอกหินยอ้ย
ท่ีสวยงาม ภายในถ�ากว้างสามารถจุคนได้ถึง 100 คน ในต�านาน
เล่าว่าเคยเป็นท่ีพกัของคนในสมัยโบราณ พระไชยเชษฐาท่ีเสด็จ
มาจากหลวงพระบางเคยมาประทับ ณ ถ�าแห่งน้ีเป็นการชั่วคราว 
ก่อนท่ีจะเสด็จไปประทับ ณ ถ�าสุวรรณคูหา ถ�าแห่งน้ียังไม่มีชื่อ 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2522 มีชาวบ้านผาซอ่น ชื่อ ศรีธน ได้เข้าไปใน
ถ�าเพื่อหามูลค้างคาวมาเป็นปุ๋ยส�าหรบัใสพ่ชืผลและเกิดอุบติัเหตุ
ไม่คาดฝัน ถูกก้อนหินขนาดใหญหล่นลงมาทับจนเสียชีวิต จึงได้
ต้ังชื่อตามช่ือผู้เสยีชวิีตว่า “ถ�าศรธีน” ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังส�านักสงฆ์ 
อันเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบา้น รว่มถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิ
นิเวศถ�าส�าหรับชุมชนและบุคคลท่ัวไป

ถ�้าช้าง
ภายในมีโพรงเป็นชอ่งยาวประมาณ 100 เมตร ท่ีมาของ

ชื่อถ�าน้ันมาจาก 2 แหล่ง คือ ต้ังตามลักษณะของปากถ�าท่ีมี
ลักษณะเหมือนประตูทางเข้าวัด เรียกว่า “โขง” และต้ังชื่อตาม
ต�านานโขลงช้าง โดยในอดีตกลุ่มภูผาเหล่าน้ีมีท�าเลเหมาะเป็น 
ท่ีอยูข่องโขลงช้าง เน่ืองจากมีแนวผาล้อมรอบสามด้าน ด้านท่ีสี่
เป็นเหมือนประตูเข้า-ออก ส่วนตรงบริเวณผาโขงเป็นท่ีอยู่ของ
พญาชา้ง จึงเรยีกถ�าท่ีอยูท่างทิศใต้ว่า “ถ�าชา้ง” สว่นถ�าท่ีอยูท่าง 
ทิศเหนือจัดไว้เป็นท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 

โดยธรรมชาติของภูเขาหินปูนจะไม่มีแหล่งน�้าอยู่บนภูเขา เนือ่งจากน�้าจะซึมลงไปตามรู 
ไหลรวมกันเป็นล�าธารภายใต้ภูเขา เกิดเป็นถ�้า ในบริเวณนีพ้บว่ามีถ�้าอยู่เป็นจ�านวนมาก 
ซึง่มีคุณค่าและความส�าคัญทัง้ด้านระบบนิเวศและมิติจิตวิญญาณของชุมชน ดังนี้

ถ�้าพระ
อยู่ภายในภูผายา พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงบนผนังถ�า

ผิวเรียบยาวประมาณ 5 เมตร ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณติ 
ภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ 

ถ�้าลายเขียน
อยู่ภายในภูผายาเช่นเดียวกับถ�าพระ มีภาพเขียน

โบราณสแีดงกระจายเป็นกลุม่ ๆ  ท่ีสามารถเห็นได้อยา่งชดัเจน 
เป็นภาพสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน ภาพคน ภาพสัตว์เล้ือยคลาน 
ภาพโครงสร้างสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นบริเวณถ�าผายา 
ยงัมีส�านักสงฆเ์ป็นท่ีเคารพของชาวบา้นต้ังอยูด้่วย สนันิษฐาน
ว่าภาพเขียนสี ณ ถ�าภูผายามีอายุประมาณ 2,000- 3,000 ปี 
ใกล้เคียงกับอายุของภาพเขยีนสที่ีีพบ ณ อุทยานประวัติศาตร์
ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

นอกจากถ�าท่ีกล่าวมาขา้งต้นแล้วยงัมีถ�าอีกจ�านวนมาก
ท่ียงัไมมี่การส�ารวจอยา่งจรงิจัง แต่มีชาวบา้นท่ีพบถ�าเหล่าน้ัน
และมีช่ือเรียกตามลักษณะท่ีเห็น เช่น ภายในผาน�าลอด 
นอกจากถ�าน�าลอดและถ�าศรีธนแล้ว ยังมีถ�าเลียงผา ถ�าพระ 
ถ�าเมืองบาดาล ถ�าค้างคาว ถ�าอ่ะโพลโล ถ�าพญานาค ถ�าหิน
แตก ภายในภูผาจันได ประกอบดัวยถ�าผาจันไดและถ�าฤาษี 
และภายในภูผาโขง มีถ�าผาโขง
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พื้นทีป่า่ชุมชนเขาเหล่าใหญ-่ผาจันได ถือเป็นจุดศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน 
ดังจะเห็นได้ว่า มีพระและชาวบา้นได้รว่มกันสรา้งส�านักสงฆข์ึ้นท่ีถ�าพระ ถ�าเสอื ซึ่งอยูท่างทิศตะวันออกของ
ภูผายา เพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้าน นอกจากน้ี 
เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีป่าต้นน�า ป่าน�าซับน�าซึม ท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์อยา่งมาก คนในชุมชนจึงรว่มกัน
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่า อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่า การเป็นพื้นท่ีศึกษาเรียนรู้
ทางธรรมชาติท่ีส�าคัญของสถานศึกษา การป้องกันไฟป่า และป้องกันการบุกรุกลักลอบตัดไม้จากกลุ่มนายทุน
ค้าไม้ เป็นต้น

ชาวบ้านท่ีน่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบวัฒนธรรม ฮีต คอง ของชาวอีสาน พึ่งพาอาศัย หาอยูห่ากิน
ในดิน ในป่า ในภูเขาท่ีมีความสมบูรณ์ ท้ังพืชอาหาร สมุนไพร และสัตว์ป่า ถือเป็นวัฒนธรรมทางอาหาร 
อยา่งหน่ึง อีกท้ังมีความเชื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ณ แหล่งท่ีอยู ่ผืนดินท่ีให้ผลผลิต รวมถึงป่าเขาท่ีเชื่อว่ามี
สิง่ศักด์ิสทิธิค์อยปกปักคุ้มครอง ความรูส้กึขอบคณุต่อผืนดินท่ีให้อยูใ่ห้กินรวมถึงความเคารพต่อสิง่ศักด์ิสทิธิ์
ในป่าไม้และขุนเขาท่ีให้พ่ึงพา เป็นสว่นหน่ึงท่ีท�าให้ชาวบา้นหลายคนรกัและต้องการท่ีจะรกัษาสายน�า ภูเขา 
แหล่งโบราณคดี รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้อยูไ่ปจนรุน่ลูกรุน่หลาน

ระบบนิเวศเขาหินปูน  จะไม่มีน�าอยูเ่พราะน�าจะซึมลงไปตาม  Sink hole รวมเป็น
ล�าธารใต้ภูเขาเกิดเป็นถ�า  ภายในถ�าใต้ภูเขาหินปูนจึงเป็นท่ีกักเก็บน�าและเป็นชอ่งทางผา่น
ของสายน�าในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งพื้นท่ีบริเวณใกล้ภูเขาหินปูนจะยังมีความ 
ชุ่มช้ืนอยู่ เน่ืองจากมีน�าท่ีกักเก็บไว้ภายใต้เขาหินปูนซึมออกมา สอดคล้องกับข้อมูลของ
ชาวบ้านท่ีมีท่ีท�ากินติดกับภูเขาหินปูน ท่ีบอกว่าดินบริเวณท่ีติดกับภูเขาหินปูนจะมีความ
อุดมสมบูรณ์กว่าดินบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ห่างออกไป เพราะในฤดูแล้งดินยังมีความชุ่มชื้น
สามารถปลูกพืชหลังนาได้ ดังน้ัน ระบบนิเวศเขาหินปูนจึงเป็นแหล่งต้นน�า น�าซึมน�าซับ 
ท�าให้พื้นท่ียังคงอุดมสมบูรณ์หล่อเล้ียงพืชพรรณและผืนดิน

ปา่ชุมชน
เขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
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โครงการน้ีต้ังอยูท่ี่หมู่ 8 ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู เน้ือท่ี 175-3-65 ไร ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าเก่ากลอย-นากลาง ซึ่งเป็นพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน�าชั้นท่ี 2 และอยู่ในเขตแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศแหล่งหินของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีปริมาณส�ารองแรหิ่นปูนประมาณ 46 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท โดยรัฐจะได้
ค่าภาคหลวงประมาณ 194 ล้านบาท

ประทานบัตรการท�าเหมืองแรมี่อายุ 10 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2543 สิ้นสดุอายุวันท่ี 24 กันยายน 2553 แต่เน่ืองจาก
ได้มีการฟ้องให้เพิกถอนประทานบัตร ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะน้ัน จึงมีการขอต่ออายุประทานบัตรแปลงน้ี เป็นระยะ
เวลา 15 ปี ใช้พื้นท่ีในการท�าเหมืองประมาณ 60 ไร ่โดยจะเว้นพื้นท่ีไม่ท�าเหมืองตามท่ีก�าหนดไว้ในเง่ือนไขสิ่งแวดล้อมและโดยรอบ
ตามแนวเขตของพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10 เมตร การท�าเหมืองจะท�าโดยวิธเีหมืองหาบ ซึ่งจะเริ่มเปิดการท�าเหมืองเพื่อผลิตแร่ท่ีระดับ
ความสูงประมาณ 340 เมตรจากระดับน�าทะเลปานกลาง แล้วท�าเหมืองเป็นขั้นบันได ลดระดับลงมาจนถึงระดับต�าสุดท่ี 230 เมตร
จากระดับน�าทะเลปานกลาง ซึ่งจะได้หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประมาณ 7,277,000 เมตริกตัน โดยมีอัตราการผลิต 500,000 
เมตริกตันต่อปี

ในการพัฒนาเส้นทางและการพัฒนาหน้าเหมือง จะใช้เครื่องเจาะระเบิดแบบตีนตะขาบรว่มกับ Jack Hammer วัตถุระเบิด
ท่ีใช้เป็นแบบแอมโมเนียไนเตรตผสมกับน�ามันดีเซล ใช้วัตถุระเบิดแรงสูงประเภท Dynamite ท�าหน้าท่ีกระตุ้นการระเบิด และมี 
แก็ปไฟฟ้าแบบถ่วงเวลาเป็นตัวจุดระเบิด ท�าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ชว่งเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิด
ทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจตราภายในรัศมี 100 เมตรและให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร

หินปูนท่ีได้จากการระเบิด จะท�าการขนสง่โดยรถขุดดิน รว่มกับรถบรรทุกท้าย ล�าเลียงโดยตรงไปยังโรงโม่ บดและยอ่ยหิน 
ของบริษัทศิลาโชคชัยภัทร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและมีท่ีต้ังอยูติ่ดกับแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตร สว่นหิน
ท่ีมีขนาดใหญ่เม่ือท�าการกระแทกด้วย Hydraulic Breaker ให้มีขนาดเหมาะสมแล้ว ก็จะขนส่งไปยังโรงโม่ บดและย่อยหิน เพื่อ
ท�าการบดและคัดขนาด หรือเพื่อจ�าหน่ายตามความต้องการของตลาดต่อไป

โครงการเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ค�าขอต่ออายุประทานบัตรที ่1/2553 (ประทานบัตรที ่27221/15393)

(ข้อมูลจาก รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร มกราคม 2554)

á¼¹·ÕèÀÒ¾¶‹ÒÂ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
ºÃÔàÇ³ µ.´§ÁÐä¿ Í.ÊØÇÃÃ³¤ÙËÒ ¨.Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ

á¼¹·ÕèÀÒ¾¶‹ÒÂ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹)
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ : ´ÒÇà·ÕÂÁ WORLDVIEW-2 Product Type : Standard W/O : 56-0001 Dongmafai,Nongbualamphu Collection Date 06 Dec 11

N

1 กม.

2 กม.

3 กม.

4 กม.

5 กม.

6 กม.

7 กม.

8 กม.

บานนาเจรญิ
บานโนนมีชัย

บานนาไร

บานทาล่ี

บานดงมะไฟ

บานวังหนิซา

บานโชคชัย

บานผาซอน

บานเพ็กทอง

ปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได

ปาชุมชนโคกผายา

ภูผาซาง

หวยปูน

หวยปูน

หวยปูน

หวยปอน

หวยบอฮอง หวยสาวโฮ

หวยหนิบอ

หวยคะนาน

หวยคะนาน

หวยคะนาน

หวยคะนาน

หวยกานเหลอืง

ปาชุมชนวังหนิซา

ภูผาซอน

ภูข้ีเถาภูผาโขง

ภูผาน้ำลอด

ภูผาจันได

ภูฮวก

ภูผายา

ภูผายา

ภูฮวก ภูผาน้ำลอด / ภูผาจันได / ภูผาโขงพืน้ท่ีตามคำขอประทานบัตร (กรอบแดง)
พืน้ท่ีกอสรางโรงโมหนิ (กรอบสม)

ปาชุมชนโคกผายาปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได /

เวิง้น้ำ / หนองน้ำ / บึงน้ำ
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ผลกระทบจากการปักหมุดเขต 
รุกล�้าพ้ืนทีท่�ากินของชาวบ้าน 

ภูฮวก ภูผาน�าลอด และภูผาจันได เป็นภูเขาหินปูนสามลูกเชื่อมต่อกัน โดยภูฮวก
เป็นภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสมบูรณ์ท้ังพืชพรรณ อาหาร สมุนไพร รวมถึงไม้ไผ่ฮวก 
(ไม้ไผล่วก - สามารถใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งบ้านเรอืน เครื่องจักสาน อุปกรณห์าปลา 
ฯลฯ) ซึ่งพื้นท่ีภูฮวกแทบท้ังหมดอยู่ในเขตพื้นท่ีสัมปทาน บริเวณโดยรอบภูเขาสามลูก
สว่นใหญเ่ป็นพื้นท่ีท�ากิน พื้นท่ีเกษตร ดินในบรเิวณรอบภูเขาเป็นดินสแีดงแทร์รารอสซา่ 
(Terra rossa) ท่ีสลายมาจากหินปูน มีความอุดมสมบูรณด้์วยแรธ่าตท่ีุมีประโยชน์ต่อการ
เติบโตของพืช ต้ังแต่เริ่มมีการย้ายถ่ินฐานเข้ามาของชาวบ้านจนถึงปัจจุบันมีภูมิปัญญา
ท่ีรับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านจึงมีการจับจองพื้นท่ี
บริเวณรอบภูเขาท้ังหมดและได้ใช้ประโยชน์เพื่อท�าการเกษตร เริ่มต้ังแต่การปลูกข้าว 
ปลูกผักเพื่อยังชีพ กระท่ังมีพืชเศรษฐกิจเข้ามา จึงแบง่พื้นท่ีบางสว่นปลูกพืชเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ เชน่ ยางพารา อ้อย มันส�าปะหลัง เป็นต้น พื้นท่ีดังกล่าวจึงเป็นพื้นท่ีความม่ันคง
ทางอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของชาวบ้าน

ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากท่ีทางบริษัทได้รับสัมปทานท�าเหมือง ได้มีการปักหมุด
ขอบเขตการได้รับสัมปทานรอบพื้นท่ีภูฮวกท้ังหมด 9 จุด และมีบางจุดท่ีตัวหมุดปัก
เขตแดนของโครงการได้รุกล�าเข้าไปในเขตพื้นท่ีท�ากินของชาวบา้น โดยชาวบา้นเจ้าของ
พื้นท่ีไม่ทราบเร่ือง ไม่ได้รับการแจ้งจากทางโครงการ และไม่ได้ให้ความยินยอมในการ
รุกล�าเข้ามาในพื้นท่ี

1

สถานการณ์
ผลกระทบ
ต่อชุมชน
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ถึงแม้พื้นท่ีการเกษตรโดยรอบโครงการท้ังหมดจะไม่มี 
การออกเป็นโฉนด มีเพียงเอกสารท่ีดิน ภบท.5 โดยเจ้าของท่ีดิน
ได้เสียภาษีดอกหญ้าให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลดงมะไฟ 
ทุกปี การปักหมุดเขตแดนทับท่ีท�ากินของชาวบ้านท่ีมีการใช้
ประโยชน์มานานเพียงแต่ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็นโฉนดท่ีดิน 
อาจเป็นเพราะพื้นท่ีน้ีอยู่ในขอบเขตป่าอนุรักษ์ แต่เม่ือมีการขอ
สัมปทานภูเขาไปท�าเหมืองแร่หินปูน ซึ่งท�าให้เกิดการสูญสลาย
ของภูเขา ทางภาครฐักลับอนุมัติโดยไมฟ่งัค�าคัดค้านของชาวบา้น
ท่ีต้องการปกป้องทรัพยากรอันมีค่าให้คงอยูใ่นพื้นท่ี 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านถึงความ
เป็นธรรมในการจัดสรรพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ รวมถึงความต้องการใช้
หินปูนในอุตสาหกรรมก่อสร้างน้ันมีความจ�าเป็นและใชท้รัพยากร
หินปูนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ เพราะภูเขาหินปูนเป็น
ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป การใช้ประโยชน์จึงต้องเป็นไปตาม
ความจ�าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลกระทบจากเศษหินจากการระเบิด 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โครงการเหมืองแรหิ่นปูนฯได้เริ่มท�าการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมือง การด�าเนินการในระยะน้ี
ท�าให้มีเศษหินกระเด็นออกมายังบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งกระเด็นไปถึงพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้านนอกเขตปักหมุดท่ี 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ท�าให้มีเศษหินจากเหมืองตกลงไปในแปลงนาข้าว สวนยางพารา ไร้อ้อย ไรมั่นส�าปะหลัง สร้างความ 
เสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร บางสวนไม่สามารถเข้าไปท�างานได้ เจ้าของท่ีต้องปล่อยท้ิงร้าง การมีเศษหินกระเด็น
ลงไปน้ันเป็นการเพิม่ภาระต้นทนุให้กับเจ้าของท่ีดินในการจ้างคนเอาเศษหินออกจากแปลงเกษตร ถ้าไมน่�าออกก็จะท�าการ
ไถพรวนไมไ่ด้ หรอืถ้ารถท่ีจ้างมาไถพรวนดินไปแล้วอุปกรณ์รถไปกระทบเศษหินจะท�าให้อุปกรณเ์สยีหาย ต้องเสยีค่าใชจ่้าย
ในการซอ่มบ�ารุง เป็นรายจ่ายท่ีเจ้าของไรต้่องแบกรบั นอกจากความเสียหายต่อพชืผลการเกษตรแล้ว หินท่ีกระเด็นออกมา 
ยังมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านท่ีอยูใ่นท่ีดินท�ากินของตนเองอีกด้วย

ชว่งเวลา 16.00-17.00 น. เป็นเวลาท�าการระเบิด จะมีการแจ้งเตือนก่อนอยา่งน้อย 30 นาที ชาวบ้านท่ีก�าลังท�างาน
อยู่ในแปลงเกษตรโดยรอบ เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณต้องรีบออกจากพ้ืนท่ีให้ไกลจากภูเขา เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นจากเศษหินกระเด็น หินร่วง รวมใช้เวลาต้ังแต่ออกจากพื้นท่ีการเกษตร รอจนกว่าจะระเบิดเสร็จ แล้วจึงสามารถ
เขา้ไปท�างานต่อได้ ท�าให้ต้องเสยีเวลาในการท�างานอยา่งน้อย 2 ชั่วโมงในแต่ละวันท่ีท�าการระเบดิ ถึงแม้การระเบดิในระยะ
ต่อมาจะมีเศษหินกระเด็นออกมาน้อยลงเน่ืองจากเหมืองแร่หินปูนเริ่มมีการขุดลึกลงไป แต่ชาวบ้านยังคงมีความกังวลใจ
ต่ออุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น

2

12



ผลกระทบต่อเส้นทางการคมนาคมภายในชุมชน 

ปลายปี พ.ศ. 2561 ทางเหมืองเริ่มขนหินออกไปขายโดยใช้สองเส้นทาง คือ 
ชว่งเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 2561 ใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ 
ไปทางบ้านต่างแคน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู โดยรถบรรทุกขนาด
สิบล้อ และบางครั้งเป็นรถพ่วงร่วมด้วย ขับไปบนถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน โดย  
1 วัน จะมีรถบรรทกุว่ิงผา่นหมูบ่า้นไมน้่อยกว่า 20 เท่ียว (รวมไปกลับ) ท�าให้ชาวบ้าน
มีความยากล�าบากในการใช้รถใช้ถนนรว่มกับรถบรรทุกขนาดใหญ ่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ การด�าเนินชีวิตล�าบากมากขึ้นเพราะต้องคอยระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ต้องระวังเด็กๆ ในหมู่บ้านท่ีขี่จักรยานกลับบา้นหลังเลิกเรยีน ต้องคอย
ระวังสตัว์เล้ียงไมใ่ห้ออกไปยงัถนนเพราะกลัวถกูรถบรรทกุชน

นอกจากน้ีชาวบ้านบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากการใช้ทางสัญจรไป
ท�างานในท่ีนา แปลงเกษตรของตนเอง เน่ืองจากเส้นทางท่ีใช้สัญจรตามปกติถูกต้ัง
ด่านปิดก้ันห้ามบุคคลภายนอกโครงการเหมืองแร่หินปูนฯ สัญจรผ่าน เพราะเป็น 
เส้นทางท่ีรถบรรทุกขนแร่ออกมาจากเหมือง ท�าให้ชาวบ้านส่วนน้ีต้องหลีกเล่ียง 
ไปใช้เส้นทางอ่ืนซึ่งต้องอ้อมไกลกว่าเดิม เป็นการเพิ่มภาระท้ังด้านเวลา และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการเดินทาง

ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561 โครงการเหมืองหินได้เปล่ียนเส้นทางรถบรรทุกหิน 
ว่ิงเส้นทางไป อ.สังคม จ.หนองคาย และ เส้นทางไป อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ท้ังน้ีชาวบ้านน�าปู่ 
ต.บ้านหยวก อ.น�าโสม จ.อุดรธานี ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าน้ีทางหมู่บ้านได้อนุญาตให้ใช้เส้นทาง 
ผา่นหมูบ่า้นได้ ต่อมาเกิดปัญหาข้ึนคือถนนในหมู่บา้นเริม่พงัและการมีรถขนาดใหญว่ิ่งผา่นในหมูบ่า้น
ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องการสัญจรของชาวบ้าน ปัจจุบันจึงมีมติของหมู่บ้านหยุดให้รถบรรทุกขนแรหิ่น
ว่ิงผ่านถนนของหมู่บ้านแล้ว

3
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ผลกระทบทางสุขภาพทีเ่กิดจากเสียงและแรงสัน่สะเทือน 

การท�าเหมืองหินมีกิจกรรมท่ีเกิดขึน้หลายอยา่ง เชน่ การระเบิดหิน การทบุยอ่ยหินให้ได้ขนาดท่ีต้องการ การตักหิน การขนหิน
ขึ้นรถสิบล้อ รถพว่ง ก่อนจะน�าแรอ่อกไปสง่ยังจุดท่ีสั่งซื้อ ขั้นตอนเหล่าน้ีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนท่ีอาศัยอยูบ่ริเวณโดยรอบ

การระเบดิหินในแต่ละครัง้จะเปิดสญัญาณเตือนภัยก่อนท�าการระเบดิไมน้่อยกว่า 30 นาที ชว่งเวลาในการระเบิดต้ังแต่ 16.00 น.  
- 17.00 น. ความถ่ีในการระเบิดแต่ละวันไม่เท่ากัน สว่นจ�านวนวันท่ีระเบิดต่อสัปดาห์ก็ไม่มีก�าหนด บางชว่งระเบิดทุกวัน บางชว่งท�า
วันเว้นวัน  ในชว่งเวลาท่ีมีการระเบิดหินน้ัน เสียงจากการระเบิดดังไปไกลถึงหมู่บ้านในบริเวณโดยรอบ เชน่ บ้านนาไร ่บ้านโนนมีชัย 
บ้านนาเจริญ บ้านโชคชัย บ้านผาซ่อน และบ้านโนนเพ็กทอง หมู่บ้านดังท่ีกล่าวมาน้ีต้ังอยู่ห่างจากโครงการเหมืองหิน ในรัศมี  
5 กิโลเมตร ท้ัง 6 หมู่บ้านโดยเฉพาะชาวบ้านท่ีมีบ้านเรือนต้ังอยูใ่กล้โครงการฯ ระยะห่างไม่เกิน 1 กิโลเมตรน้ัน จะได้รับผลกระทบ
มากท่ีสุดในเรื่องของเสียง ซึ่งก่อความร�าคาญตลอดท้ังวัน ไม่เพียงแต่ในช่วงท่ีมีการระเบิดเท่านั้น หลังจากระเบิดหินเสร็จในเวลา 
17.00 น. แล้ว จะมีการบดหิน ขนหิน ภายในพื้นท่ีเหมือง บางครั้งกว่าการขนหินจะเสร็จสิ้นก็เป็นเวลาประมาณ 04.00 - 05.00 น. 
ซึ่งชว่งเวลาดังกล่าวคือเวลานอนหลับพักผ่อน

ส่วนชาวบ้านท่ีมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับโครงการเหมืองแร่ฯ ไม่เกิน  
1  กิโลเมตร จะได้ยินเสียงจากการท�างานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ สง่ผล 
กระทบต่อเน่ืองถึงสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด ปัจจุบันชาวบ้าน
สังเกตเห็นว่ามีการเพิ่มกิจกรรมภายในเหมือง คือการเพิม่อุปกรณร์อ่นดิน
ออกจากหิน ซึ่งขั้นตอนการร่อนหินจะท�าต้ังแต่เวลา 22.00 น. จนถึง
ประมาณ 02.00 น. ส่งผลให้มีเสียงดังเพ่ิมขึ้น และเป็นการด�าเนินการ 
ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
โดยรอบ นอกจากน้ียงัมีปัญหามลพษิทางเสยีงซ่ึงเกิดจากรถบรรทกุขนาด
ใหญข่ับผ่านหมู่บ้านด้วยเชน่กัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

พื้นท่ีสัมปทานโครงการเหมืองแร่หินปูนฯ มีถ�าท่ีส�าคัญและสวยงามหลายแห่ง ซึ่งหลายถ�ายังไม่ได้รับการส�ารวจอย่างเป็น
ทางการจากกรมศิลปากร หน่ึงในน้ันคือ ถ�าผาน�าลอด ซึ่งมีความส�าคัญคือ เป็นทางผ่านของสายน�าท่ีไหลมารวมกันจากป่าสงวน 
เก่ากลอย-นากลาง ร่องน�าสายน้ีจะไหลในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะไหลผ่านแปลงเกษตรของชาวบ้านไปทางภูผาโขง จากน้ันจะไหลไปรวม
กับล�าห้วยปูน ซึ่งเป็นล�าห้วยส�าคัญท่ีหล่อเล้ียงพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้าน โดยล�าห้วยสายน้ีจะไหลไปบรรจบกับคลองคะนานและ
คลองโมง ก่อนไหลลงสูแ่มน่�าโขงต่อไป 

4
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เสียงจาก
ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

คณุยายกอง อัศภัย อายุ 68 ปี หมู ่12 มีแปลงเกษตรติดกับพื้นท่ีโครงการเหมืองหิน
ระหว่างหมุดท่ี 6-7 ในชว่งท่ีมีการระเบดิเหมืองแต่ละวันน้ัน มีหินจากการระเบดิรว่งลงมายงั
แปลงนา มีท้ังก้อนเล็กและก้อนใหญข่นาดก�าป้ัน สรา้งความเสยีหายต่อนาขา้วและกระทบ
ต่อเวลาการท�านา เพราะทุกคร้ังท่ีได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ทุกคนท่ีท�างานอยูต้่องรีบ
หนีออกไปให้ห่างจากพื้นท่ีน้ัน และรอจนกว่าเสียงระเบิดจะเงียบลงจึงเข้าไปท�างานต่อได้ 
และมีชาวบ้านอีกหลายรายท่ีได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน เช่น นายสิงห์ สุโพธิ ์ 
อายุ 52 ปี หมู่ 12 มีแปลงเกษตรอยูร่ะหว่างหมุดท่ี 1-2 นางน้อย สุโพธิ ์อายุ 52 ปี หมู่ 8  
มีแปลงเกษตรอยูร่ะหว่างหมุดท่ี 1-2 นางดาหวัน ศรหีอม อายุ 59 ปี มีแปลงเกษตรอยูติ่ด
กับหมุดท่ี 3 

ครอบครัว 
คุณยายดี 
ระงับภัย

คุณยายดี ระงับภัย อายุ 75 ปี ซึ่งโดยปกติคนในครอบครัวจะเดินทางเข้าไปท�างานในแปลงเกษตร 
โดยใช้ถนนเส้นท่ีติดกับภูผาฮวก (อยูใ่นเขตพื้นท่ีโครงการเหมืองแรฯ่) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
นับต้ังแต่โครงการเหมืองแรฯ่ เริ่มท�าการระเบิดหิน และต้ังด่านปิดก้ันบุคคลอ่ืนห้ามใช้เส้นทาง ท�าให้
คุณยายดีและครอบครัวเล่ียงไปใช้เส้นทางอ่ืน สง่ผลกระทบต่อเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพราะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางท่ีไกลกว่าเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร บ้านของคุณยายดีและครอบครัว 
ต้ังอยู่ใกล้กับพื้นท่ีโครงการเหมืองแร่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ท�าให้เม่ือมีการระเบิดจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าบ้านเรอืนท่ีอยูหา่งไกลออกไป และเน่ืองจากคณุยายดีมีอายุมาก ทกุครั้งท่ีมีการระเบดิคณุยาย
จะมีอาการสะดุ้ง เพราะตกใจจากเสียงท่ีดังและแรงสั่นสะเทือนท่ีสัมผัสได้ หลังขั้นตอนการระเบิดหิน
ก็จะเป็นขั้นตอนการตัก การขนสง่ ท�าให้ก่อเสียงรบกวนต่อเน่ือง สร้างความร�าคาญและสง่ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิต 

คณุตาสมร เบา้ทอง อายุ 65 ปี นับว่าเป็นผู้ท่ีอาศัยอยูใ่กล้พื้นท่ีโครงการเหมืองแรฯ่ มากท่ีสดุ เน่ืองจาก
บา้นต้ังอยูบ่นถนนเสน้เดียวกับเสน้ทางเดินรถขนสง่แร ่และอยูติ่ดกับบรเิวณด่านก้ันห้ามบุคคลภายนอก
ใช้ถนน คุณตาสมรจึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
และมากท่ีสดุ โดยเฉพาะผลกระทบทางเสยีง ซึง่ท้ังการ
ระเบดิและการขนสง่แรหิ่นน้ันก่อให้เกิดเสยีงดังรบกวน
ตลอดคืน กระทบต่อการนอนและสุขภาพจิต รวมถึง
ปัญหาเรื่องฝุ่น แรงสั่นสะเทือน การสัญจรจากการใช้
ถนนรว่มกับรถขนแร ่โดยเฉพาะในฤดูฝน ซึ่งถนนเป็น
ถนนลูกรังและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ิงผ่าน ท�าให้
ถนนเละ ล่ืน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

คุณตาสมร 
เบ้าทอง
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นางน้อย
สุโพธิ์

นางน้อย สุโพธิ ์อายุ 52 ปี หมู่ 8 มีแปลงเกษตรอยูร่ะหว่างหมุดท่ี 1-2 ได้ย้ายเข้ามาอยูใ่นพื้นท่ีน้ีต้ังแต่ 
อายุ 12 ปี ครอบครัวของแม่น้อยย้ายมาจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พ่อและแม่ของแม่น้อยได้เข้ามา 
ซื้อพื้นท่ีท�ากินอยูบ่ริเวณติดกับภูเขาเหล่าใหญ-่ผาจันได ในชว่งประมาณปี พ.ศ. 2520 โดยซื้อท่ีต่อจาก 
เจ้าของเดิม จ�านวน 75 ไร ่ราคา 25,000 บาท ปัจจุบันท่ีดินได้แบง่เป็น 2 สว่นกับน้องชายเพื่อเสียภาษี
ท่ีดินท�ากินทุกปี ในสมัยท่ีโยกย้ายครอบครัวมาน้ัน เป็นครอบครัวขนาดใหญ ่แม่ของแม่น้อยมีลูก 12 คน 
ลูกบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวแล้ว การย้ายเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมครอบครัวขนาดใหญ่ย่อมมี
ปัญหาเรื่องอาหารการกิน เพราะจะต้องเริ่มแปลงท่ีแปลงทาง เริ่มเพาะปลูกใหม่ รอการออกดอกออกผล
ของข้าวและพืชผัก แต่ในระยะเริ่มต้นชีวิตเชน่น้ัน สิ่งท่ีชว่ยให้ครอบครัวขนาดใหญข่องแม่น้อยผ่านพ้น
มาได้คือ การพึ่งพาอาศัยภูเขาเหล่าใหญ-่ผาจันได รวมถึงภูฮวก ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ท่ีน�ามาสร้างบ้านเรือน 
อาหารเพื่อยังชีพ ผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ให้พืชผลการเกษตร ถึงแม้ในระยะเริ่มต้นข้าวและพืชผลยัง 
ไม่พร้อมให้เก็บเก่ียว แต่เพราะภูเขามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวแม่น้อยจึงลงทุนลงแรงเข้าไปหา
อาหารป่า เชน่ เห็ด หน่อไม้ หัวเผือกหัวมัน และน�าของป่าเหล่าน้ีไปแลกข้าวสารกับชาวบ้านท่ีต้ังรกราก
อยู่ก่อนแล้ว ท�าให้ครอบครัวของแม่น้อยผ่านพ้นช่วงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตมาได้ ภูเขาแห่งน้ีให้ 
คุณประโยชน์กับครอบครัวแม่น้อยและชาวบ้านท่ีอาศัยอยูโ่ดยรอบมาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้แม่น้อยท้ังรัก
และขอบคุณพื้นท่ีแห่งน้ีท่ีชว่ยชีวิตแม่น้อยและครอบครัวไว้
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แหล่ง
ข้อมูล

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
สัมภาษณ์และท�าแผนท่ีชุมชน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2562, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21-22 มีนาคม 2562,
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20-21 เมษายน 2562

การศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
• “ตามรอยเขาเงินล้าน ภูเขาหินปูน” ผลการศึกษาโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุง่อรุณ  

สนับสนุการจัดพิมพ์โดย ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (สช.), 2556
• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม โครงการท�าเหมืองแรหิ่นอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง (ค�าขอประทานบัตรท่ี 11/2537) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู , จัดท�าโดย บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ�ากัด, 2543

• รายงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเยาวชนในการจัดการป่าชุมชนภายใต้สถานการณ์แย่งชิง
ทรัพยากรชุมชนผาซอ่น โชคชัย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู
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ขัน้ตอน 
การต่ออายุ
ประทานบัตรเอกสารทีต้่องใช้

1. หลักฐานการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ี ส�าหรับกรณีท่ีประทานบัตรอยูใ่น
ท่ีดินการครอบครองของรัฐ

2. จัดท�ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร ่ 
แผนผังโครงการท�าเหมืองเพื่อสง่ให้
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเ่ขต
ตรวจสอบ  

3. จัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
เพื่อสง่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรต่รวจสอบ หรือ จัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสง่ให้ สผ. ให้ความเห็นชอบ

 
** ต้องมีการประเมินผลตามมาตรการป้องกัน
ผลกระผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน

ผู้ถือประทานบัตร

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ�าท้องท่ี

คณะกรรมการแร่

อธบิดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การพิจารณาในการขออนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
- การท�าเหมืองแรท่ี่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท�าเหมือง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เง่ือนไขแนบท้าย
ประทานบัตร 

- โครงการเหมืองแรมี่ความคุ้มค่าทางเศรฐกิจ
- เทคโนโลยีท่ีใช้ในการท�าเหมืองต้องมีความเหมาะสม
- ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหน้ีสินค้างช�าระตามกฎหมายว่าดัวยแร่
- กรณีท่ีดินอยูใ่นความคุมครองของรัฐ ต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท�าเหมือง

กพร.

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ยื่นค�าขอก่อนประทานบัตรสิ้นสุดอายุ 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน

รวบรวมเอกสาร + ความเห็นของผู้ว่า

อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ 
ให้เสร็จภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ

*** หากมีการร้องเรียนหรือคัดค้านการขอต่อายุประทานบัตร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมและการเหมืองแรป่ระจ�าท้องท่ี
ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
*** รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 43(3) : บุคคลและชุมชน มีสิทธเิข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการใด 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�าเนินการใด ท่ีจะเป็นการกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน
หรือชมชุน + ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว + หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะน้ัน  โดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
เข้ามามีสว่นรว่มในการพิจารณาดัวย

ท่ีมา : พระราชบัญญัติแร ่พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร 
และเง่ือนไข ในการยื่นค�าร้องขอต่ออายุประทานบัตร และการอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2561
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ผู้ถือประทานบัตร
ท่ีได้ยื่นค�าขอต่อประทานบัตรไว้แล้ว

จัดท�ารายงานการศกึษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ�าท้องถ่ิน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

คณะกรรมการแร่

ด�าเนินการอนุญาต
ให้ต่ออายุประทานบัตร

รายละเอยีดในรายงานการศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม
1. รายละเอยีดพื้นทีค่�าขอต่อประทานบัตร เชน่ รายละเอียดท่ีต้ัง 

ประเภทท่ีดิน แผนท่ีพอสังเขป
2. สภาพแวดล้อมของพื้นทีท่ีต้ั่งประทานบัตรปจัจุบัน เชน่ ลักษณะ

ภูมิประเทศ บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ แหล่งน�า สภาพป่าไม้ การใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร

3. รายละเอยีดเกีย่วกับการท�าเหมือง เชน่ ประวัติการท�าเหมืองท่ี 
ผ่านมา สภาพปัจจุบันของพื้นท่ี แผนผังโครงการท่ีจะท�าเหมืองต่อไป

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการปอ้งกันแก้ไข
• ให้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาการท�าเหมืองท่ีผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ ระบบ
นิเวศวิทยา ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ท่ีใช้ท�า
เหมือง ความเป็นอยูข่องราษฎรในพื้นท่ีใกล้เคียง ปัญหาการร้อง
เรียนของประชาชนเก่ียวกับความเดือดร้อนท่ีได้รับ การประเมิน
ผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน 

• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมืองแรท่ี่จะ
ด�าเนินการต่อไป และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. รายงานการฟื้ นฟูทพื้นทีท่ีผ่า่นการท�าเหมืองแล้ว พรอ้มเสนอ
แผนการฟื้ นฟูสภาพพื้นทีท่ีผ่า่นการท�าเหมืองไปแล้วแต่ยังไมไ่ด้
ท�าการฟื้ นฟูกับพื้นทีท่ีใ่ช้ในการท�าเหมืองต่อไป

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

อ้างอิง : ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นซานและการเหมืองแรเ่รื่องหลักเกณฑ์การจัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. 2562 ประกาศวันท่ี 28 มกราคม 2562

แผนผังการจัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิง่แวดล้อม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
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ติดตามรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการทีก่�าหนดไว้ใน
รายงาน EIA 
เพื่อตรวจสอบว่าการท�าเหมือง 
ท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นเง่ือนไข
แนบท้ายประทานบัตรหรือไม่ 
โดยยื่นขอข้อมูลขา่วสารรายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการท่ี
ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ของ
ผู้ประกอบการไปท่ี สผ. (ตาม 
พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560)

รฐัธรรมนูญฯ 2560 
มาตรา 43 (3) 

บุคคลชุมชนยอ่มมีสิทธเิข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
ให้ด�าเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน 
หรืองดเว้นการด�าเนินการใด 
อันจะเป็นผลกระทบต่อความ 
เป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยเร็ว ท้ังน้ี หน่วยงาน
ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะ
น้ันโยให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องมี
สว่นรว่มในการพิจารณาด้วยตาม
วิธารท่ีกฎหมายบัญญัติ เชน่ 
ขอเข้าไปรว่มในขั้นตอนการจัดท�า
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รอ้งเรยีน/คัดค้าน 
การขอต่ออายุประทานบัตร

ไปยังอธบิดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรป่ระจ�า
ท้องท่ี เพื่อให้คณะกรรมการแร่
หรือคณะกรรมการแรจั่งหวัด
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
(ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธกีาร และเง่ือนไข ในการยื่น
ขอต่ออายุประทานบัตร และ
อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 
พ.ศ. 2561, ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธกีารในการสอบหา
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อ
ร้องเรียนของคณะกรรมการแร ่
หรือคณะกรรมการแรจั่งหวัด
พ.ศ. 2561)

การใช้สิทธิร้องเรียน ตรวจสอบ การท�าเหมืองแร่

รฐัธรรมนูญ 2560 มาตรา 
41 บุคคลและชุมชนยอ่ม
มสีิทธิ
(1) ได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือขา่วสาร
สาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานรัฐตามท่ี
กฎหมายก�าหนด

ขอข้อมูลขา่วสารของ
หน่วยงานราชการ ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยขอไปท่ีหน่วยงานรัฐท่ี
ครอบครองข้อมูลขา่วสาร

ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการต่ออายุประทานบัตรรบัรูข้้อมูลขา่วสาร

เอกสารและข้อมูลทีค่วรรวบรวมเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
คัดค้านการขอต่อประทานบัตรหรอืรอ้งเรยีนการด�าเนินการ
ของเหมืองแรท่ีก่่อให้เกิดผลกระทบ
• หลักฐานแสดงผลกระทบ/ความเสียหาท่ีเป็นรูปธรรม เชน่ 

ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ 
ผลตรวจสุขภาพ ฯลฯ

• หนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ และผลการตรวจสอบ
• ข้อมูลและแผนท่ีชุมชน ท่ีแสดงถึงข้อมูลพื้นฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรของประชาชนในพื้นท่ี

สิทธิการรอ้งเรยีน/คัดค้านการต่ออายุประทานบัตร
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และ

เง่ือนไขในการยื่นขอต่ออายุประทานบัตรและ
การอนุญาตให้ต่อประทานบัตร พ.ศ. 2561 (ข้อ 18)

ประชาชนยื่นข้อเรื่องเรียนหรือคัดค้านต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ�าท้องท่ี

เจ้าพนักงานฯ
เห็นว่า

ไม่มีข้อมูล

มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
ผลการตรวจสอบ

เจ้าพนักงานฯ เห็นว่าเป็น
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับสภาพพื้นท่ี

หรือด้านเทคนิค หรือด้านวิชาการ

ประสานส�านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง รว่มตรวจสอบ

กลไกการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการขอต่ออายุประทานบัตร
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ชาวบ้านท่ีน่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบวัฒนธรรม ฮีต คอง ของชาวอีสาน พึ่งพาอาศัย 
หาอยูห่ากินในดิน ในป่า ในภูเขาท่ีมีความสมบูรณ์ ท้ังพืชอาหาร สมุนไพร และสัตว์ป่า 
ถือเป็นวัฒนธรรมทางอาหารอยา่งหน่ึง อีกท้ังมีความเชื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
ณ แหล่งท่ีอยู ่ผืนดินท่ีให้ผลผลิต รวมถึงป่าเขาท่ีเชื่อว่ามีสิ่งศักด์ิสิทธิค์อยปกปักคุ้มครอง 
ความรู้สึกขอบคุณต่อผืนดินท่ีให้อยูใ่ห้กินรวมถึงความเคารพต่อสิ่งศักด์ิสิทธิใ์นป่าไม้และ
ขุนเขาท่ีให้พึ่งพา เป็นสว่นหน่ึงท่ีท�าให้ชาวบ้านหลายคนรักและต้องการท่ีจะรักษาสายน�า 
ภูเขา แหล่งโบราณคดี รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้อยูไ่ปจนรุน่ลูกรุน่หลาน


